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Splošno 

1. člen 
 

Ti splošni pogoji veljajo in se uporabljajo v pravnem razmerju med Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana, 
Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana in varčevalcem, ki sta sklenila pogodbo o varčevanju. 
 
Vrste varčevanj so: 

 obročno varčevanje 

 rentno varčevanje 
 pokojninsko varčevanje 

 
Pomen izrazov 

2. člen 
 

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen: 
 

Hranilnica je Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva ulica 5, 1000 Ljubljana. 
Varčevalec je fizična oseba, ki s hranilnico sklene pogodbo o varčevanju. 
Doba varčevanja je obdobje vplačevanja sredstev varčevanja s strani varčevalca, navedeno v 
pogodbi v mesecih ali z navedbo končnega datuma. Doba varčevanja je odvisna od vrste varčevanja. 
Doba izplačevanja je obdobje izplačevanja privarčevanih sredstev varčevanja s strani hranilnice po 

zapadlosti varčevanja v obliki mesečnih rent, če posamezna vrsta varčevanja to omogoča.  
Pogodba je pogodba o varčevanju, ki jo skleneta varčevalec in hranilnica. 
Sprostitveni račun je transakcijski račun varčevalca, ki je naveden v pogodbi o varčevanju in na 
katerega hranilnica varčevalcu izplača oziroma izplačuje privarčevana sredstva. Pogodbeni stranki se 
pisno lahko dogovorita o spremembi sprostitvenega računa. 
Pooblaščenec je polnoletna fizična oseba, ki jo varčevalec pisno pooblasti za poslovanje s svojim 
računom. Podpis pooblastitelja mora biti notarsko overjen, razen če je pooblastilo dano v navzočnosti 

delavca hranilnice. 
Zastopnik je zakoniti zastopnik ali skrbnik, ki v okviru zakonskega pooblastila ali pooblastila, danega 
z odločbo pristojnega organa, zastopa varčevalca, ki je omejeno poslovno sposoben ali ni poslovno 

sposoben. 
Obresti so nadomestilo, ki ga hranilnica plača varčevalcu za uporabo varčevanja. 
Privarčevana sredstva so sredstva, ki zajemajo vsa izvedena vplačila ali nakazila na varčevanje in 

pripisane obresti. 
Trajni nalog je plačilni instrument, s katerim se na podlagi pooblastila hranilnici na varčevanje 
nakazujejo enaki mesečni zneski iz transakcijskega računa varčevalca, odprtega pri hranilnici, če so 
na tem računu zagotovljena zadostna denarna sredstva. 
Splošni pogoji so vsakokrat veljavni splošni pogoji varčevanj, ki se nahajajo v poslovnih enotah 
hranilnice in so hkrati objavljeni ter redno osveženi na spletni strani hranilnice. 
Tarifa je vsakokrat veljavna Tarifa za fizične osebe, ki je na vpogled v vseh poslovalnicah hranilnice 

ter spletni strani hranilnice. 
Sklep o obrestnih merah je vsakokrat veljaven Sklep o obrestnih merah, ki je na vpogled v vseh 
poslovalnicah hranilnice ter spletni strani hranilnice. 
 

Sklenitev varčevanja 

3. člen 
 

Pravno razmerje med hranilnico in varčevalcem nastane z dnem podpisa pogodbe o varčevanju.  
 
Varčevalec ima lahko v hranilnici odprtih več različnih ali enakih varčevanj hkrati, pri čemer za vsako 
varčevanje s hranilnico sklene ustrezno pogodbo. Ne glede na navedeno, ima varčevalec lahko 
sklenjeno s hranilnico le eno pogodbo o pokojninskem varčevanju. 
 

Varčevalec lahko ob odprtju varčevanja ali kasneje pooblasti enega ali največ dva pooblaščenca za 
vplačila sredstev na varčevanje, skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji. Za ravnanja 
pooblaščenca varčevalec prevzema polno odgovornost. Pooblaščenci nimajo pravice svojega 
pooblastila prenesti na druge osebe in ne morejo prekiniti ali ukiniti varčevanja. Varčevalec lahko 
pooblastilo prekliče le pisno. V primeru smrti varčevalca vsa pooblastila prenehajo. Pooblaščenci 
morajo pri hranilnici deponirati svoj podpis. 
 

Za varčevalca, ki je mladoletna oseba, lahko varčevanje sklene njen zakoniti zastopnik. Ne glede na 
navedeno lahko pokojninsko varčevanje sklene samo polnoletna zaposlena oseba za svoje ime. S 
pridobitvijo popolne poslovne sposobnosti lahko varčevalec samostojno razpolaga z varčevanjem. 
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V primeru, da je varčevanje v imenu varčevalca - mladoletne osebe sklenil eden od zakonitih 
zastopnikov tega varčevalca in drugi zakoniti zastopnik hranilnici posreduje nasprotujoč zahtevek, 
hranilnica ne izvrši nobenega od nasprotujočih si zahtevkov, temveč oba zakonita zastopnika napoti 
na pristojen center za socialno delo, ki staršema kot zakonitima zastopnikoma pomaga pri 
izvrševanju roditeljske pravice, kolikor ne moreta doseči soglasja. 
 
Za opravilno nesposobno fizično osebo oziroma fizično osebo pod skrbništvom lahko varčevanje 

sklene njen zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, na podlagi predložene odločbe pristojnega organa. 
 
 

Skupne značilnosti varčevanj 
4. člen 

 

Varčevalec se s sklenitvijo pogodbe zaveže, da bo na varčevanje opravljal redna vplačila skladno z 
določili pogodbe. 

 
Če varčevalec zamudi s plačilom najmanjšega pogodbeno opredeljenega zneska mesečnega vplačila, 
izpadli znesek ne predstavlja kršitve pogodbenih obveznosti, razen če gre za tretji zaporedni mesečni 
izpad ali če gre za skupno šesti mesečni izpad v posameznem koledarskem letu. V tem primeru lahko 
hranilnica predčasno prekine varčevanje ter privarčevana sredstva skupaj z do tedaj natečenimi 

obrestmi sprosti na sprostitveni račun ter zaračuna nadomestilo za predčasno prekinitev v skladu z 
vsakokrat veljavno tarifo hranilnice. 
 
Vplačila, ki presegajo minimalni mesečni znesek, ne štejejo kot izpolnitev prihodnjih mesečnih 
obveznosti iz pogodbe.   
 
Varčevalec denarna sredstva za varčevanje zagotavlja do vsakega zadnjega dne v tekočem mesecu, 

z nakazilom na poravnalni račun hranilnice in sklicem, kot sta navedena v pogodbi ali z vplačilom v 
vseh poslovalnicah hranilnice. Varčevalec lahko za vplačilo sredstev s transakcijskega računa 
odprtega pri hranilnici odpre tudi trajni nalog. Datum vplačila je datum, ko so sredstva prispela na 

račun hranilnice oziroma ko so bila vplačana na bančnem okencu hranilnice. Če je zadnji dan obdobja, 
v katerem mora biti vplačilo izvršeno, dela prost dan, se šteje vplačilo za pravočasno, če je prispelo 
na račun hranilnice zadnji delovni dan obdobja. 

 
Če varčevalec v dobi varčevanja, določeni s pogodbo, ne more vplačevati rednih mesečnih zneskov, 
se pogodbeni stranki lahko pisno dogovorita o začasni prekinitvi vplačevanja. Prekinitev lahko traja 
v času varčevanja dvakrat po največ šest mesecev. Z začasno prekinitvijo se ne podaljša doba 
vplačevanja, ampak se zmanjša število mesečnih vplačil. 
 
Vplačila na varčevanje lahko izvedejo le varčevalec in njegovi pooblaščenci oziroma zakoniti 

zastopnik ali skrbnik ob predložitvi osebnega dokumenta, pri čemer je varčevalec edini upravičenec 
do privarčevanih sredstev po pogodbi. 
 
Varčevalec svojih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, brez pisnega soglasja hranilnice ne 
more prenesti na tretjo osebo.  

 
Razpolaganje z denarnimi sredstvi na varčevanju v času dobe varčevanja ni možno. Pogodbeni 

stranki se dogovorita tudi, da varčevalec varčevanja ne more zastaviti ali odstopiti v zavarovanje, 
razen v korist hranilnice, za zavarovanje obveznosti do hranilnice. 
 
 

Vrste varčevanj 
5. člen 

 
Obročno varčevanje 
 
Obročno varčevanje lahko varčevalec sklene za obdobje od 12 do 60 mesecev. Višina najvišjega 
dovoljenega zneska vplačil v posameznem mesecu varčevanja je 1.000 EUR, pri čemer se za 
posamezni mesec varčevanja šteje koledarski mesec. Vplačane zneske (kar vključuje tudi zneske, 
vplačane s strani pooblaščencev oziroma zakonitih zastopnikov in skrbnikov) nad dovoljenim 

zneskom vplačil v posameznem mesecu, hranilnica vrne varčevalcu na sprostitveni račun in jih ne 
obrestuje. 
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Privarčevana sredstva se ob poteku varčevanja izplačajo v enkratnem znesku na sprostitveni račun. 

 
 
Rentno varčevanje 
 
Rentno varčevanje lahko varčevalec sklene za obdobje od 60 do 180 mesecev. Višina najvišjega 
dovoljenega zneska vplačil v posameznem mesecu varčevanja je 1.000 EUR, pri čemer se za 
posamezni mesec varčevanja šteje koledarski mesec. Vplačane zneske (kar vključuje tudi zneske, 

vplačane s strani pooblaščencev oziroma zakonitih zastopnikov in skrbnikov) nad dovoljenim 
zneskom vplačil v posameznem mesecu, hranilnica vrne varčevalcu na sprostitveni račun in jih ne 
obrestuje.  
 
Varčevalec se lahko odloči za enkratno izplačilo privarčevanih sredstev ali izplačilo v rentah, kot je 
določeno v nadaljevanju. 

 
Pokojninsko varčevanje 

 
Pokojninsko varčevanje lahko polnoletni zaposlen varčevalec sklene za obdobje od 180 do 480 
mesecev, pri čemer se varčevanje lahko sklene za obdobje do najdlje leta, v katerem bo varčevalec 
dopolnil 65 let. Višina najvišjega dovoljenega zneska vplačil v posameznem mesecu varčevanja je 
300 EUR, pri čemer se za posamezni mesec varčevanja šteje koledarski mesec. Vplačane zneske (kar 

vključuje tudi zneske, vplačane s strani pooblaščencev oziroma zakonitih zastopnikov in skrbnikov) 
nad dovoljenim zneskom vplačil v posameznem mesecu, hranilnica vrne varčevalcu na sprostitveni 
račun in jih ne obrestuje.  
 
Doba varčevanja se lahko na zahtevo varčevalca skrajša v primeru, da se varčevalec predčasno, tj. 
pred potekom dobe varčevanja, starostno ali invalidsko upokoji, v primeru nastanka invalidnosti I. 
kategorije ali nastanka hujše bolezni, kar dokazuje z odločbo pristojnega organa ali drugo 

dokumentacijo.  
 
Varčevalec se lahko odloči za enkratno izplačilo privarčevanih sredstev ali izplačilo v rentah, kot je 

določeno v nadaljevanju. 
 

Obrestovanje 

6. člen 
 

Za obrestovanje sredstev v času dobe varčevanja hranilnica uporablja fiksno obrestno mero, ki je 
določena v pogodbi. Obrestna mera v času dobe varčevanja je nespremenljiva. 
 
Za obrestovanje sredstev v času dobe izplačevanja hranilnica uporablja fiksno obrestno mero, ki se 
določi na dan poteka dobe varčevanja (ob zapadlosti varčevanja), in sicer v višini, kot je za to vrsto 

varčevanja določena z sklepom hranilnice, veljavnim na dan poteka dobe varčevanja. Ne glede na 
navedeno obrestne mera v času izplačevanja ne more biti višja kot v času varčevanja. Obrestna 
mera v času dobe izplačevanja je nespremenljiva. 
 
Obresti se obračunajo mesečno in se pripišejo letno. 

 
Hranilnica pri obrestovanju uporablja linearni način: 

 

 
 
kjer pomeni: 

o = obresti , 
G0= začetna glavnica, 
p = obrestna mera, 
d = število dni, za katere se obračuna obresti. 
 
Hranilnica obračuna obresti z upoštevanjem 365/366 dni v letu in dejanskega števila dni v mesecu. 

 

Izplačilo privarčevanih sredstev 
7. člen 
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Če posamezna vrsta varčevanja to predvideva, se varčevalec v času dobe varčevanja odloči za način 
izplačevanja privarčevanih sredstev, in sicer v enkratnem znesku ali v mesečnih rentah ali v 
kombinaciji enkratnega zneska in mesečnih rent. Varčevalec mora najkasneje 30 dni pred potekom 
dobe varčevanja hranilnici sporočiti ali želi izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku, v 
rentah ali v kombinaciji (v tem primeru mora navesti tudi število rent, v primeru kombinacije pa tudi 
znesek enkratnega izplačila). Način izplačila se dogovori s sklenitvijo dodatka k pogodbi v poslovalnici 
hranilnice najmanj 30 dni pred potekom dobe varčevanja. Dodatek je sestavni del pogodbe. 

 
V primeru da varčevalec hranilnici ne sporoči želenega načina izplačila oziroma ne sklene dodatka v 
skladu z določili tega člena v zgoraj navedenem roku, hranilnica privarčevana sredstva izplača na 
sprostitveni račun varčevalca v enkratnem znesku.  
 
Doba izplačevanja ne more biti daljša od dobe varčevanja, v primeru pokojninskega varčevanja pa 

ne daljša od 20 let.  
 

V primeru, da se varčevalec odloči za izplačilo privarčevanih sredstev v obliki rente, hranilnica po 
koncu dobe varčevanja (na dan zapadlosti pogodbe) pripravi plan izplačil v skladu z obdobjem 
izplačevanja rente, ki ga je ob upoštevanju splošnih pogojev navedel varčevalec.   
 
V dobi izplačevanja privarčevanih sredstev sprememba načina izplačila privarčevanih sredstev ni 

mogoča. 
 
V primeru, da ob prenehanju varčevanja hranilnica izplačila privarčevanih sredstev ne more izvršiti 
na sprostitveni račun, ker ta ne obstaja več, se privarčevana sredstva izplačajo varčevalcu, ko 
hranilnica prejme pisno sporočilo varčevalca o številki novega računa, na katerega naj se 
privarčevana sredstva nakažejo ali ko se varčevalec oglasi v poslovalnici hranilnice, v kateri je sklenil 
varčevanje in dvigne privarčevana sredstva. V času od izteka obdobja varčevanja do dejanskega 

izplačila se privarčevana sredstva ne obrestujejo, ker je varčevalec v upniški zamudi. 
 

Obveščanje 

8. člen 
 

Hranilnica obvešča varčevalca o vseh spremembah na varčevanju enkrat letno z izpiskom stanja. 

Izpisek hranilnica pošlje varčevalcu po pošti na zadnji znani naslov varčevalca ali v spletno banko 
Dh-Osebni, če jo varčevalec uporablja. 
 
Šteje se, da so varčevalci, ki so hkrati uporabniki spletne banke Dh-Osebni in/ali mobilne banke Dh-
mobilni, obveščeni o stanju in prometu na varčevanju.  
 
Kadar je uporabnik hranilnici sporočil svoj naslov elektronske pošte in pri tem privolil k uporabi 

naslova elektronske pošte za namen pošiljanja izpiskov in drugih obvestil hranilnice, ki so povezane 
z varčevanjem, se šteje za dogovorjeno, da hranilnica za navedene namene uporablja naslov 
elektronske pošte varčevalca, podan pri privolitvi, oziroma zadnji sporočeni naslov elektronske pošte. 
 
Hranilnica bo varčevalca tri mesece pred potekom dobe varčevanja, če tako predvideva posamezna 

vrsta varčevanja, pozvala k opredelitvi načina izplačila privarčevanih sredstev, kot to predvideva 
sedmi člen teh splošnih pogojev. Šteje se, da je varčevalec obvestilo prejel, če je bilo obvestilo 

poslano na zadnji sporočeni naslov oziroma e-naslov, če je to dogovorjena oblika obveščanja. 
 
Skladno z Zakonom o dohodnini hranilnica enkrat letno obvesti varčevalca o doseženih obrestih za 
preteklo davčno leto, če se varčevalec tako odloči. V nasprotnem primeru hranilnica varčevalca 
obvesti o doseženih obrestih po poteku varčevanja v rokih in na način, ki ga opredeljuje veljavna 
zakonodaja. 

 
Varčevalec mora hranilnici v roku osmih dni sporočiti vsako spremembo prebivališča oz. drugih 
osebnih podatkov, ki so pomembni za izvajanje pogodbe. Če varčevalec spremeni naslov, pa tega 
pravočasno ne sporoči, hranilnica vrnjeno pošto šteje kot vročeno. Vsako obvestilo ali drug 
dokument, ki ga hranilnica želi vročiti varčevalcu se šteje kot pravilno vročeno, če je poslano v pisni 
obliki na zadnji znani naslov varčevalca, ki ga ima hranilnica v svojih evidencah. 
 

Varčevalec mora nemudoma obvestiti hranilnico o spremembi sprostitvenega računa. V primeru, če 
varčevalec ne sporoči sprememb podatkov in privarčevanih sredstev ni možno nakazati na 
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dogovorjeni račun, hranilnica sredstva nakaže na katerikoli drug račun varčevalca pri hranilnici, če 

tega ni, pa na prehodni račun hranilnice. Sredstva na prehodnem računu se ne obrestujejo. 
 

Odstop od pogodbe 
9. člen 

 
Pogodba je nepreklicna. Varčevalec lahko predčasno odpove pogodbo samo v primeru višje sile 
(elementarne nesreče), v primeru stalne izselitve iz države ali v primeru, ko ne soglaša s spremembo 

obrestne mere za obrestovanje sredstev v času dobe izplačevanja. 
 
V primeru elementarne nesreče (višja sila) mora varčevalec hranilnici dostaviti dokazilo, sprejemljivo 
za hranilnico in pisno podati odpoved od pogodbe. 
 
V primeru stalne izselitve iz države mora varčevalec kot dokazilo za nastanek navedenega dogodka 

k odpovedi od pogodbe priložiti potrdilo pristojnega organa. 
 

Hranilnica lahko pisno predčasno odpove pogodbo, če ugotovi, da je varčevalec ravnal v nasprotju z 
določili teh splošnih pogojev in pogodbe ali veljavnih predpisov, če tako zahteva zakonodaja ali 
nadzorni organ ali če je ob sklenitvi pogodbe navedel napačne podatke. Odpoved stopi v veljavo 8 
dni po datumu pošiljanja obvestila o odstopu od pogodbe. 
 

Hranilnica ob predčasni prekinitvi varčevanja iz razloga na strani varčevalca ali na strani hranilnice: 
 obračuna pogodbeno dogovorjene in obračunane obresti do dneva prenosa privarčevanih 

sredstev na sprostitveni račun, 
 za predčasno prekinitev zaračuna nadomestilo skladno z vsakokrat veljavno tarifo in 

morebitne druge stroške (nakazilo, izredno obveščanje), razen v primeru, če varčevalec 
odpove pogodbo zaradi nestrinjanja s spremenjeno obrestno mero varčevanja v dobi 
izplačevanja. 

 
Razpolaganje z varčevanjem v primeru smrti varčevalca 

10. člen 

 
S smrtjo varčevalca ugasnejo vsa pooblastila za razpolaganje z denarnimi sredstvi na varčevanju. 
Ko hranilnica prejme uradni dokument o smrti varčevalca, se varčevanje predčasno prekine in se 

privarčevana sredstva prenesejo na sprostitveni račun. Z denarnimi sredstvi umrlega varčevalca 
lahko na osnovi pravnomočnega sklepa o dedovanju razpolagajo samo njegovi dediči. 
 
 

Pravica hranilnice do pobota 
11. člen 

 

Za poravnavo zapadlih neporavnanih obveznosti do hranilnice, si hranilnica pridržuje pravico do 
pobota le-teh s katerimkoli dobroimetjem, ki ga ima varčevalec pri hranilnici.  
 

Varovanje podatkov in poizvedbe 
12. člen 

 
Hranilnica bo obdelovala vse podatke o varčevalcu in podatke o njegovem poslovanju v skladu z 

veljavno zakonodajo. Podrobnejše informacije o tem, kako hranilnica ravna z osebnimi podatki in 
pravicah varčevalca, so na voljo na https://www.delavska-hranilnica.si/o-
hranilnici/predstavitev/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o 
varstvu osebnih podatkov.  
  
Varčevalec pooblašča hranilnico, da hranilnica opravi poizvedbe o njegovih osebnih podatkih pri 

drugih upravljavcih zbirk podatkov, s katerimi hranilnica ne razpolaga oziroma jih varčevalec ni 
posredoval, pa so ti podatki potrebni za dosego namena poslovanja v skladu s pogodbo.  
 

Davki in takse 
13. člen 

 
Pri finančni storitvi, ki je predmet pogodbe, se davek na dodano vrednost ne obračuna po točki c. 

četrtega odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost. 
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V primerih, ko davčni predpisi zahtevajo, da hranilnica od izplačanih obresti odbije davčni odtegljaj 

ali je zavezana izračunati, odtegniti in plačati akontacijo dohodnine, bo hranilnica varčevalcu izplačala 
za znesek takega davčnega odtegljaja zmanjšan znesek obresti, s tem pa bodo obveznosti hranilnice 
iz naslova plačila obresti v celoti poravnane. 
 
Varčevalec se zavezuje plačati oziroma povrniti hranilnici vsak znesek vseh taks in davkov, plačanih 
oziroma nastalih hranilnici v zvezi s pripravo, sklenitvijo in izvrševanjem pogodbe, če bodo omenjene 
dajatve posledica vsakokrat veljavnih prisilnih predpisov. 

 
Mirno reševanje sporov 

14. člen 
 

Morebitne spore v zvezi s pogodbo bosta hranilnica in varčevalec reševala sporazumno. Reklamacije 
oziroma pritožbe se vložijo in rešujejo v skladu s Pravilnikom o internem pritožbenem postopku in 

izvensodnem reševanju sporov, ki je objavljen na spletni strani hranilnice. 
 

V kolikor varčevalec z odločitvijo hranilnice v pritožbenem postopku ni zadovoljen ali odgovora v roku 
ni prejel, hranilnica zagotavlja postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki pred neodvisnim 
izvajalcem izvensodnega reševanja sporov. 
 
Pooblaščeni izvajalec izvensodnega reševanja sporov hranilnice, pri katerem je možno vložiti pobudo 

za začetek postopka zoper odločitev hranilnice o pritožbi je: Združenje bank Slovenije – GIZ 
Ljubljana, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, elektronski naslov: izvajalec.irps@zbs-giz.si, 
telefonska številka: 01/24-29-700. 
 

Jamstvo za privarčevana sredstva 
15. člen 

 

Privarčevana sredstva predstavljajo vlogo, ki je upravičena do jamstva v sistemu jamstva za vloge 
v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016 in morebitne 
spremembe). Sistem jamstva za vloge varčevalcu jamči v obsegu največ 100.000 EUR za seštevek 

vseh vlog, ki jih ima varčevalec pri hranilnici, v primerih, ki jih določa zakon, pa so vloge zajamčene 
tudi nad mejo 100.000 EUR. Izjeme za vloge, za katere sistem jamstva za vloge ne jamči, so 
navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge www.bsi.si in na www.delavska-

hranilnica.si. V primeru uveljavljanja pravic iz sistema jamstva za vloge bodo vloge izplačane v evrih 
najpozneje v sedmih delovnih dneh. 
 
Hranilnica bo varčevalcu o splošnih informacijah o sistemu jamstva za vloge obveščala enkrat letno, 
informacijo o tem, ali so sredstva varčevalca zajamčena, pa bo hranilnica potrdila na rednem izpisku, 
ki ga varčevalec prejema v skladu s temi splošnimi pogoji. 
 

V kolikor ima varčevalec neporavnane obveznosti do hranilnice, ki so zapadle v plačilo pred dnem ali 
na dan objave odločbe Banke Slovenija o nerazpoložljivosti vlog hranilnice na spletni strani AJPES 
(presečni datum za izračun jamstva), se znesek obveznosti varčevalca do hranilnice, zapadlih do 
oziroma na presečni datum za izračun jamstva, pobota s terjatvijo, ki jo ima varčevalec do hranilnice 
iz naslova izplačila kritja zajamčene vloge. 

 
Končne določbe 

16. člen 
 

Sestavni del teh splošnih pogojev so : 
 Tarifa za fizične osebe, 
 Sklep o obrestnih merah. 
 

Hranilnica si pridržuje pravico do sprememb oziroma dopolnitev teh splošnih pogojev, o čemer mora 
seznaniti varčevalca elektronsko ali pisno najmanj 15 dni pred uveljavitvijo spremenjenih splošnih 
pogojev. Če so spremembe oziroma dopolnitve teh splošnih pogojev potrebne zaradi spremembe 
predpisov, lahko stopijo spremembe oziroma dopolnitve v veljavo takoj. 
 
Varčevalec, ki se s spremembami oziroma dopolnitvami splošnih pogojev ne strinja oziroma z njimi 
ne soglaša, lahko brez odpovednega roka in plačila nadomestila odstopi od pogodbe sklenjene na 

podlagi teh splošnih pogojev. Varčevalec mora odstop od pogodbe pisno sporočiti hranilnici 
najkasneje pred dnem začetka veljavnosti spremenjenih splošnih pogojev. V kolikor svojega 
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nestrinjanja ne sporoči hranilnici, se šteje, da spremembe oziroma dopolnitve splošnih pogojev 

sprejema.  
 
Ti splošni pogoji so sestavni del Pogodbe o varčevanju. 
 
Ti splošni pogoji veljajo od 13. 1. 2020 dalje. 

 


